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Jag är ansvarig… 

Närhelst, varhelst någon ber om hjälp vill jag att AA skall finnas till hands, 

och för det är jag ansvarig  

 

Protokoll från möte med  

Informationskommittén Västra Regionen 

2014-02-08 

1. Mötets öppnande, närvarande: Janne (ordförande), Åsa (sekreterare), Bosse I 

(ledamot), Johan Ö (ledamot), Tord (ledamot), Bengt (ledamot). 

2. Påminner oss om uppdraget: 

Vårt enda syfte är att hjälpa den alkoholist som fortfarande lider.  

”Näst efter 12-stegsarbete är offentlig information till icke-alkoholister det absolut viktigaste 

vi kan göra inom Anonyma Alkoholister för att hjälpa den alkoholist som fortfarande lider.” 

”Vi måste upp på barrikaderna och tala om vilka vi är.” 

Vi skall informera om AA till människor som i sitt dagliga arbete, i en eller annan form, kan 

tänkas komma i kontakt med aktiva alkoholister.  

 Målsegment  

• Vården 

• Kyrkan 

• HR, personalavdelningar, chefer med personalansvar 

• Polisen, rättsväsendet 

3. Föregående mötes protokoll lästes upp. 

4. OI workshop är den 3 maj kl 10-13 –  

Lokal bokad, Oscar Fredriks församlingshem. Program sätter vi nästa möte och 

beslutar om.  Flyer tillverkas av Bosse och distribueras brett.  

5. Avrapportering från aktivitetslistan plus nya aktiviteter– vi fortsätter med de punkter 

som redan finns, följer upp mm. 

6. Övriga frågor 

a. RIA (Rådgivning i alkoholfrågor) – Bengt skall titta vad detta är och informerar 

oss om vid nästa vecka vad RIA är. 

b. FRIK har fattat beslut om att OI skall finna representerad på samtliga konvent 

i Sverige. På större konvent skall vi vara personligen representerade och på 
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mindre skall vi åtminstone tillgodose roll-up och bok/broschyrbord. Roll-up 

kommer på FRIKs bekostnad tillverkas till alla regioner och vi i Västra kommer 

att få en.  

c. Kvinnor i OI? Vad kan vi göra för att öka intresset för service, engagera och då 

framför allt för oss inom Informationskommitten till övriga medlemmar.  

För workshopen den 3 maj skall vi försöka rikta in oss lite mer mot kvinnor 

och till kvinnor.  I gruppen så beslutade vi att de två kommande månaderna 

skall vara ihärdiga att tala om vikten av service i Informationskommitten och 

pusha, engagera och försöka få kvinnor till oss och delta på möten.  

7. Nästa möte - Johanneskyrkan 2014-03-15, kl. 11:30-13:30 

8. Reflektion 

9. Mötet avslutas med Sinnesrobönen 

 


